
Dodatok č. 1 
k Zmluve o poskytovaní stravovania zo dna 29.03.2012 

Objednávateľ: 
Mesto Pezinok 
v zastúpení: Mgr. Oliver Solga, primátor 
sídlo: Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
IČO: 00 305 022 

Zmluvné strany 

Dodávateľ: 
Základná škola Fándlyho 11 
v zastúpení: Milan Janoga, riaditeľ 
sídlo: Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
IČO: 36 062 201 
DIČ: 202 160 3815 

uzatvárajú v zmysle článku 5 ods. 1 zmluvy o poskytovaní stravovania zo dna 29.03.2012, 
tento Dodatok č. 1 s nasledovným obsahom: 

Článok 1. Predmet dodatku 
Mení sa článok 3.1, v ktorom sa zvyšuje cena stravnej jednotky o 0,30 €. Odsek 3.1 bude znieť: 

3.1. Stravná jednotka a výška úhrady pre prijímateľov, ktoiým sa poskytuje sociálna služba v jedálni 
prostredníctvom zmluvného dodávateľa bude stanovená vo výške 2,40 €/ obed. 

v 

Článok 2. Všeobecné ustanovenia 
(1) Predmetom zmluvy je dodávka stravy pre dôchodcov v pracovných dňoch. 

(2) Dodatok sa vyhotovuje na základe žiadosti dodávateľa zo dňa 08.10.2012. V žiadosti požadoval 
dodávateľ zvýšenie stravnej jednotky vzhľadom na zvýšenie režijných nákladov. 

(3) Objednávateľ, v zastúpení zástupcom primátora, rozhodol o žiadosti na Operatívnej porade Mestského 
úradu Pezinok dňa 15.10.2012 tým, že akceptoval návrh dodávateľa na priame zvýšenie stravnej 
jednotky. J 

v 

Článok 3. Záverečné ustanovenia 
(1) V ostatných častiach zostáva zmluva bezo zmeny. 
(2) Tento dodatok je platný odo dna jeho podpísania zmluvnými stranami a účinný dnom 01.11.2012, nie 
však skôr ako dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta Pezinok, v zmysle §47a 
ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 5 zákona o slobode informácií. 
(3) Zmluvné strany tiež zhodne vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tohto dodatku 
porozumeli mu a nemajú k nemu žiadne výhrady, pripomienky a ani ďalšie návrhy na doplnenie. Na znak 
toho ho vlastnoručne podpisujú. 
(4) Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Je vyhotovený v 4 rovnopisoch s právnou silou 
originálu, s určením 3 pre objednávateľa a 1 pre dodávateľa. 

za objednávaná » , 
Mgr. Oliver Solga/primátor 

V Pezinku, dňa 29.10.2012 
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Mgr. Milan Janoga^riaditeľ 


